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 16/5/1400تاریخ پذیرش: ؛   22/2/1400تاریخ دریافت: 
  1چکیده

با توجـه   دنبال آن افزایش تقاضا براي مصرف آب افزایش روزافزون جمعیت و بهدر صورت تداوم : و هدف قهبسا
از  یمنـابع آب ناشـ   ییجابجـا  یبررس يبرابودن منابع آبی، جهان با بحران شدیدتر آب روبرو خواهد شد.  به ثابت

مفهوم آب مجازي، مربـوط بـه مـدیریت و    تعریف شد.  يچارچوب، آب مجاز نیدر ا یاقتصاد جهان ندهیادغام فزا
منـاطق داراي  توسعه منابع آب، تصویري روشن از نیاز آب براي تأمین مواد غذایی بـراي جمعیـت جهـان اسـت.     

محصـوالتی کـه    اتمحصوالتی که داراي میزان آب مجازي باالیی هستند و صـادر  اتتوانند با واردکمبود آب می
لـذا تحقیـق   . حـل نماینـد   کمبود آب را در داخل کشوربخش زیادي از مشکالت رند، میزان آب مجازي کمی دا

و در محصول پنبه فاریاب، بـرآورد میـزان ارزش اقتصـادي آب     آب يردپا ءغییرات مکانی و زمانی اجزاحاضر به ت
  ي پرداخته است.ا بیالن آب مجازي در مقیاس ملی و منطقه

  
 1397تـا   1384وکسـترا و چاپـاگین طـی سـال     هبراي محاسبه اجزا ردپـاي آب از چـارچوب   : اه مواد و روش

ورد نیـاز آبـی از نـرم افـزار     آو بـراي بـر  مانتیث  -پنمن -روش فائو زاستفاده گردید و براي برآورد تبخیر و تعرق ا
CROPWAT اسـتفاده  کسترا وهگرنبس و ورد ردپاي اقتصادي آب از رویکرد آاستفاده گردید. همچنین براي بر

  شد.
  

ترتیب سهم آب سبز، آبی و  مترمکعب بر تن است که به 4019نتایج نشان داد متوسط ردپاي آب در پنبه : نتایج
مترمکعـب بـر تـن) و اسـتان البـرز       5716استان خراسـان جنـوبی (  درصد است.  1/10و  6/87، 3/2خاکستري 

ردپاي آب در ایران هستند. باالترین سهم آب سبز مربوطه مترمکعب بر تن) داراي بیشترین و کمترین  5/2235(
و بیشترین سهم آب آبی مربـوط بـه   ) درصد 3/8و  6/8، 4/29ترتیب  هاي مازندران، اردبیل، گلستان (به به استان

) اسـت. متوسـط ارزش   درصـد  3/94و  6/94، 7/94ترتیـب بـا    خراسان جنوبی، هرمزگان و یـزد (بـه  هاي  استان
ترین ارزش اقتصادي به  دالر در هر مترمکعب است که باالترین و پایین 37/0ازي پنبه در ایران اقتصادي آب مج
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) اسـت.  دالر در هرمترمکعب 24/0) و استان خراسان جنوبی (مترمکعب دالر در هر 62/0ترتیب در استان البرز (
میلیـون   278شود،  پنبه می، حجم آب مجازي که در ایران صرف تولید نتایج این تحقیق مشخص کرد در نهایت

میلیـون   322طور متوسط ساالنه  همیلیون مترمکعب) ب 600متر مکعب و با توجه به سرانه مصرف پنبه در ایران (
شود که ارزبري آن  صورت آب مجازي به کشور وارد می ههزار تن پنبه) از سایر کشورها ب 5/50مترمکعب (معادل 

  میلیون دالر در سال است.  70
اطالعـات   توان گفت، آگاهی از ردپـاي آب، ارزش اقتصـادي آن و تجـارت آب مجـازي     در نهایت می: ديبن جمع

و نهایـت پیشـنهاد    نمایـد  در مناطق مسـتعد ارائـه مـی    محصوالت کشاورزي بندي کشت مفیدي را براي اولویت
کشت در مقیاس شود که دیدگاه حاضر جهت تخصیص منابع آب کشاورزي و سیاستگذاري توقف و یا توسعه  می

  .گردداستانی و ملی وارد 
  

 : آب مجازي، ردپاي آب، ارزش اقتصادي آب، آب سبزکلیدي هاي واژه

 
  مقدمه

منـابع آب خـود را در    زیـادي از  سـهم خشـک   ایران به عنوان کشوري با آب و هواي خشک و نیمـه 
کننـده عمـده آب مطـرح     عنوان مصرف گیرد. این سهم، بخش کشاورزي را به بخش کشاورزي به کار می

ردپاي آب یک دیدگاه نوین براي بررسی اسـتفاده از منـابع آب در    ).2018اویسی و همکاران، ( سازد می
شدن ایـده آب مجـازي در    با مطرح. )2016منتصري و همکاران، ( استروند تولید محصوالت کشاورزي 

هاي مختلف جهـان   بین کشورهاي اخیر، روشن شده است که حجم زیادي از آب به صورت مجازي  سال
بـراي نشـان دادن کـل     ،مـیالدي توسـط آلـن    90شود. اصطالح آب مجازي اولین بار در دهه  جابجا می

محصـول کشـاورزي) مطـرح     (اعم از کاالي صنعتی و یا مقدار آب مصرف شده براي تولید یک محصول
واقعی در یک کشور اسـت   آب مجازي، یک ابزار ضروري در محاسبه آب ).2014شد (ژانگ و همکاران، 

هاي کشور را نیز در نظـر بگیـریم بـه کمـک     الرات و واردات کات آب مجازي ناشی از صادالکه اگر مباد
توان تقاضاي واقعی آب کشور را در اثـر نـوع الگـوي مصـرف مـردم از منـابع آب        شاخص ردپاي آب می

این شـاخص نشـان دادنـد کـه آیـا       . پژوهشگران با معرفی)2010آلدایا و همکاران، ( جهانی تعیین کرد
که هر کشوري چه  کننده نیازهاي آبی آن کشور باشد و یا این تواند تامین منابع آب داخلی یک کشور می

). 2008 ،گینپـا ا و چار(هوکسـت  ت وابسـته اسـت  المیزان به منابع آبی کشـورهاي صـادرکننده محصـو   
بـراي   .یکپارچه منابع آب انجام شده است مدیریتکردن این مفهوم در  منظور نهادینه مطالعات زیادي به

توان از مفهوم آبرانه یا ردپاي آب استفاده که بتوان اثر الگوي مصرف را بر منابع طبیعی نشان داد می این
هوکسـترا و هانـگ،   ( دمعرفـی گردیـ   توسط هوکسترا و هانگ 2002اولین بار در سال . این مفهوم نمود

عنوان کل حجم آب شیرینی که براي تولیـد یـک محصـول اسـتفاده     بهردپاي آب یک محصول ). 2002
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المللـی بـراي تحلیـل     اي، ملـی و بـین  مفهـوم ردپـاي آب در سـطوح منطقـه    . شده است تعریف ،شودمی
  ).2018بذرافشان و همکاران، ( استفاده قرارگرفته است وري مصرف آب مورد بهره

وري اقتصـادي آب   هاي اخیر مطالعـات مفیـدي بـا هـدف بـازبینی و بررسـی ردپـا و بهـره         طی سال
دلیـل    هـاي اخیـر بـه    انجـام رسـیده اسـت کـه در سـال     کشاورزي در ایران و نقـاط مختلـف جهـان بـه     

ن ابذرافشـان و همکـار   .ترشدن کمبود منابع آب این موضوع با اهمیت بیشتري دنبال شده اسـت   بحرانی
به بررسی میانگین و سهم اجزاي ردپاي آب از جمله ردپاي آب سبز، آب آبی، آب خاکستري و ) 2019(

نتـایج   کـه  پرداختند) در سطح استانی و ملی 2014-2008سفید در محصول زعفران طی دوره زمانی (
درصـد   6و  40، 42، 12ترتیـب   میزان ردپاي آب سبز، آبی، سـفید و خاکسـتري بـه    که نشان دادها  آن

 را داشـته آب  ارزش اقتصـادي و باالترین  ردپااستان لرستان، آذربایجان شرقی و اصفهان کمترین  است.
ردپـا و کمتـرین ارزش اقتصـادي را    که چهار محال و بختیاري، سمنان و فارس بیشترین مقدار  در حالی

محصول خرمـا در  شاخص ردپاي آب و ارزش اقتصادي آب  )2020( بذرافشان و همکاران. باشند میدارا 
و بیشـترین  نتـایج نشـان داد،    . را در ایران مورد مطالعـه قـرار دادنـد   خشک و خشک  سه رقم نرم، نیمه

خرماي نیمه خشک  وبه خرماي خشک  رتیب متعلقت به میزان ردپاي آب و ارزش اقتصادي آبکمترین 
که خرماي خشـک رتبـه   کشاورزي در ایران نشان داد  محصول دیگر 43است. مقایسه محصول خرما با 

طـی  ) 2006( چاپـاگین و همکـاران   .در ارزش اقتصـادي آب را دارد  18شاخص ردپـاي آب و رتبـه    33
 .قـرار دادنـد   یابیـ ارز موردهاي تولیدکننده  ردپاي آب مصرفی پنبه را در کشور 2001-1997هاي  سال

، دارد ازیـ در هر سـال ن  آبگرم در  متر مکعب 256به  يامحصوالت پنبه یمصرف جهاننتایج نشان داد، 
  مربوط به خارج از اروپا قرار دارد.درصد از مساحت کل مصرف پنبه  84حدود که 

 التدرصـد محصـو   40سطح زیرکشت آن از  کهترین گیاهان زراعی در ایران است،  یکی از مهمپنبه 
 282 حـدود  سـالیانه  تولید با پنبه ،1356 تا 1350 هاي سال .1تدرصد رسیده اس 13صنعتی به کمتر از 

 تـرین  مهم جزء ، دالر میلیون 211از  بیش ساالنه ارزش به تن، هزار یکصد صادرات میانگین با و تن هزار
 تـا  20 صادرات پنبـه  ارزآوري میزان دوره، آن در .است بوده کشور غیرنفتی صادراتی و تولیدي کاالهاي

از دست رفتن جایگاه ایـن محصـول باعـث    . بود داده  تشکیل را نفتیغیر صادرات ارزش کل از درصد 25
شده تا ایران به یک کشور واردکننده پنبه تبدیل شود. اگرچه عوامل زیادي در کاهش سـطح زیرکشـت   

بیت اقتصـادي ایـن   دادن جـذا  تـوان از دسـت   ترین عامـل آن را مـی   اند، اما مهم این محصول نقش داشته
نسبت به متوسط جهانی و کشـورهاي همسـایه از    ربودن هزینه تولید این محصولالتمحصول دانست. با

یک طرف و کاهش نسبت قیمتی این محصول نسـبت بـه گنـدم، باعـث کمترشـدن سـود خـالص ایـن         
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محصول شده و در نهایت انگیزه کشاورزان براي قرار دادن این محصول در الگوي کشت از دسـت رفتـه   
 درصـد کـاهش داده اسـت    45کمتـر از   است. همین امر در نهایت میزان خودکفایی این محصول را بـه 

آن از کشور چـین، هنـد   ایران یکی از کشورهاي واردکننده پنبه و محصوالت ). 1398(قنبري شیرسوار، 
در قالب با ارزبري بسیار باال صورت مجازي از سایر کشورها   هو ترکیه است و ساالنه حجم زیادي آب را ب

مـرور تحقیقـات در ایـران نشـان      .)2011توحیدفر و کاویانی، ( کند پنبه و محصوالت آن وارد کشور می
میـزان   هاي تولیـد کننـده و   و استان تحقیقی که به تحلیل ردپاي ناشی از کشت پنبه در ایران دهد، می

بـرآورد   )1 ایـن مقالـه  هـدف از ارائـه   لذا  بپردازد صورت نپذیرفته است. وابستگی به واردات آب مجازي
مذکور در دوره زمانی  در آبی پنبهقتصادي در محصول ا(آب سبز، آبی و خاکستري) و ارزش ردپاي آب 

برآورد ) 3در ایران  پنبهتحلیل زمانی و مکانی تغییرات ردپاي آب در محصول  )2مقیاس استانی و ملی، 
  کشور. درتجارت آب مجازي این محصول  میزان

  
  ها مواد و روش

در این پژوهش اطالعات مربوط به سطح زیر کشت، عملکرد در واحد سطح، مقـدار تولیـد محصـول    
. همچنـین  هاي دولتی تهیه شده اسـت  نامه جهاد کشاورزي و منابعی مانند گزارش با استناد از سالپنبه 
قل و شـامل: حـدا  کـه   فـراهم شـد   ایستگاه سینوپتیک هر منطقههاي اقلیمی از سازمان هواشناسی   داده

برحسب کیلـومتر   سرعت باد ،رطوبتدرصد  مجموع بارش ماهانه،، برحسب درجه سانتیگراد حداکثر دما
بصورت متوسـط  به استثناء بارش؛ اي معرفی شده ه دادهبرحسب ساعت در روز ( و ساعات آفتابیدر روز 

تغییـرات برخـی    1. شـکل  طی دوره آماري مورد مطالعـه اسـت   ود)ش روزانه در هر ماه وارد نرم افزار می
اسـتان در ایـران تولیـد کننـده پنبـه فاریـاب هسـتند         17 هد.د متغیرهاي اقلیمی و گیاهی را نشان می

رتیب بیشترین و کمترین تولید مربوط به استان خراسان رضوي و مازندران با متوسط ت ) که به1(جدول 
  تن در سال است. 5/505و  3/82294تولید 

روز است. از آنجایی که طول دوره رشـدپنبه در هـر    176نبه در ایران کلی متوسط دوره رشد پ بطور
دسته بـا   4استان تولید کننده پنبه در کشور به  17لذا، براساس اطالعات موجود،  .استانی متفاوت است

روز  195و  185ترتیـب بـا    وند، اسـتان سـمنان و فـارس بـه    شـ  بنـدي مـی   دوره مشابه رشـدي تقسـیم  
 165( و گلسـتان  ، خراسان رضوي، مازنـدران یراسان شمالروز) خ 175اردبیل (ه)؛ ام (اردیبهشت تا آبان

 و کرمـان  روز)؛ ، خراسان جنـوبی  206 معادل اهم (اردیبهشت تا مهرماه)؛ اصفهان (فروردین تا آبان روز)
 (فروردین تـا مهـر)   روز) 186( یزد و هرمزگان روز)،176( قم ، مرکزي وقزوین، البرز، ، تهرانروز) 196(

  اشد. در این دوره بارش موثر، تبخیر و تعرق و نیاز آبی براي هر منطقه محاسبه گردید.ب می
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آب سبز عبارتست از سهم بارش موثر که در منطقه غیراشباع خاك به مصرف گیـاه مـی رسـد. آب    
ها که بـه پشـت    اچههاي سطحی ناشی از بارش ها و آب دری هاي زیرزمینی و رواناب آبی عبارتست از آب

 يبـرا  کـه  ینیریشـ آب  حجـم گیرند. و آب خاکسـتري   ها که در بخش آبیاري مورد استفاده قرار می سد
در ایـن مطالعـه، ردپـاي آب    . شـوند یم استفاده محصول دیتول در فرایند ییایمیش يکودها يسازقیرق

 هوکسـترا و چاپـاگین   چارچوب اصلیکارگیري در سطح ایران با به پنبهسبز، آبی و خاکستري در تولید 
 .گردیدبرآورد  1397تا  1384طی دوره آماري  )2008(

)1(  ( )*10e
Green

PWF
Y

  

)2(  ( )*10C e
Blue

ET PWF
Y


  

)3(  * 1*Gray
Max Nat

a NARWF
C C Y




 

  
GreenWF ،ردپاي آب سبزBlueWF   ،ردپـاي آب آبـیGrayWF       ردپـاي آب خاکسـتري بـر حسـب متـر

 cETمتـر،  بر حسب میلـی ی مؤثر در طول دوره رشد هر گیاه مجموع بارندگePمکعب در هر تن است. 
درصـد   aعملکرد در محصول بـر حسـب تـن بـر هکتـار،       Yمتر، تبخیر و تعرق هر گیاه بر حسب میلی

 MaxC، بـر حسـب کیلـوگرم بـر هکتـار     نرخ مصرف کود براي هر گیـاه   NARهاي نیتروژن،  تلفات کود
مقـدار  باشـد.   بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب میغلظت طبیعی نیتروژن  CNatو غلظت بحرانی نیتروژن 

CMax ) کیلوگرم برمترمکعب و از مقدار غلظـت طبیعـی    10) 2008بر اساس توصیه هوکسترا و چاپگین
درصـد در نظـر گرفتـه     10در شـرایط فاریـاب    a. همچنین مقادیر نیتروژن در ایران آماري وجود ندارد

    .شود می
و با بکارگیري مانتیث  -پنمن -با استفاده از روش فائو cETو USDAبا استفاده از روشePمقادیر

اطالعـات مـورد نیـاز جهـت محاسـبه      ). 2008(هوکسترا و چاپـاگین،   گردیدمحاسبه  1مدل کراپ واپ
متوسط حداقل دماي روزانه برحسب درجه سـانتیگراد،  شامل در برنامه کراپ وات تبخیر و تعرق گیاهی 

 متوسط حداکثر دماي روزانه برحسب درجه سانتیگراد، متوسط رطوبت نسبی بر حسب درصد، متوسـط 
 زمـین  سـطح  از شـده  بازتـاب  انـرژي  روز، متوسـط  در آفتابی ساعت باد کیلومتر در روز، متوسط سرعت

مقـادیر بصـورت   میلیمتر در روز اسـت کـه    پتانسیل تعرق -مترمربع در روز، تبخیرمگاژول در  برحسب 
متوسط روزانه در ماه مورد نظر از داده هاي روزانه که از سازمان هواشناسی کشور تهیـه گردیـد، مـورد    

در این تحقیق نیاز آبیاري با در نظر گرفتن میـزان رانـدمان آبیـاري در هـر اسـتان      استفاده قرار گرفت. 
                                                             
1. CROPWAT 
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الزم به ذکـر اسـت کـه    هاي ارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزي محاسبه گردیده است. براساس داده
ورد آصورت جداگانـه بـر   همیزان بارش موثر، تبخیر و تعرق گیاهی و نیاز آبی در هر دشت در هر استان ب

در هـر   هـا  آنمتوسط وزنی هر یک از  متغیرهاي ذکر شده،شد و با منظور نمودن مساحت هر دشت در 
  استان محاسبه گردید.

  

    

  
  

مورد مناطق تغییرات دما (الف)، نیاز خالص آبیاري (ب)، تبخیر و تعرق گیاهی (پ) و بارش موثر در  - 1شکل 
 مطالعه

 

 ب الف

 ت پ
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یابی به ارزش ردپاي آب مجازي محصوالت صادراتی، از مفاهیم ردپاي اقتصادي استفاده  براي دست
 گردید که با استفاده از روابط زیر محاسبه گردید:

)4(  
( )GreenE

Green

NBWF
WF

  

)5(  
( )BlueE

Blue

NBWF
WF

  

)6(  
( )GrayE

Gray

NBWF
WF

  

در این روابط
( )GreenEWF ،ردپاي اقتصادي آب سبز

( )BlueEWF ،ردپاي اقتصادي آب آبی
( )GrayEWF 

 باشد می دالر آمریکاحسب  سود خالص بر NB کستري بر حسب متر مکعب وردپاي اقتصادي آب خا
آب مجازي عبارتست، اختالف کل حجم  1میزان آب مجازي صادر شده). 2008گرنبس و هوکسترا، (

شده در  مصرف شده با آب مجازي مصرف شده در داخل کشور؛ که آب مجازي پنبهصرف تولید  که
در ضرب سرانه مصرف هر نفر در یک سال، در آب مجازي آن از حاصل پنبه؛براي محصول  داخل کشور

  .آید دست می هجمعیت آن کشور ب
  

  نتایج و بحث
اجـزاء ردپـاي اکولـوژیکی آب در    : فاریاب ایران پنبههاي تولید کننده  ردپاي اکولوژیکی آب در استان

آب سـبز در  ردپـاي  در ایـران،  شـده اسـت.    ارائـه  1جـدول  سـطح ملـی و اسـتانی در    در  پنبهمحصول 
و آب  بــر تــنمتـر مکعــب   8/5389 -1/1523 ، آب آبــیتنمکعـب بــر متر 3/695تــا  صــفري  محـدوده 

در سـطح   پنبـه ردپاي آب در تولید  میانگینمتغیر است.  تنمتر مکعب بر  7/807تا  5/113 خاکستري
و آب   6/87، آب آبـی   3/2آب سـبز   سـهم  باشـد کـه از ایـن مقـدار     مـی تـن  متر مکعب بر  4019ملی 

ردپـاي آب تخمـین زده شـده توسـط گـزارش      میـانگین جهـانی   میـزان   اسـت.  درصد 1/10خاکستري 
 4019( آب در ایـران مترمکعـب بـرتن اسـت، لـذا میـزان ردپـاي        8242، )2006چاپاگین و همکاران (

کشور چین و یونـان بـه ترتیـب بـا میـزان ردپـاي       ، تقریبا نصف میانگین جهانی است. مترمکعب بر تن)
مترمکعـب بـرتن   11000و  19678مترمکعب بر تن کمترین ردپا و هند و پاکستان بـا   3379و   3350

درصد ردپا را آب سـبز   51یش از بیشترین ردپا را در دنیا دارا هستند. نکته جالب توجه اینکه در دنیا، ب
  درصد است.3ه در ایران، سهم آب سبز کمتر از ک هد، در حالید تشکیل می

                                                             
1.Virtual water contenet export 
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 گلسـتان و  اردبیـل ، مازنـدران هـاي   است که استان بر تنمتر مکعب  3/94ردپاي آب سبز میانگین 
 درصـد)  صـفر ( یزدو  هرمزگان، اصفهان هاي و استاندرصد بیشترین سهم  3/8 و 6/8 ،4/29 با ترتیب به

ش بـدلیل بـار  غربـی   و شـمال  هـاي شـمالی   استان .)1(شکل  دارا بودندکمترین سهم ردپاي آب سبز را 
. هستند مستعد کشت دیم و ردپاي آب سبز باال داراي ذخیره آب سبز باال، پنبه  دطی دوره رشمناسب 

اي هـ  لـذا تغییـر گزینـه   وند. ش رین تولیدکنندگان پنبه دیم در کشور نیز محسوب میت ا مهمه این استان
هـاي   اسـتفاده از گونـه  و  ، مانند تغییر در تاریخ کاشت و تک آبیـاري، مدیریتی در مرحله کاشت، داشت

ا جهـت کـاهش   هـ  هـا و سـوپرجاذب   اي با دوره رشدي کوتاه، استفاده از مـالچ ه یا گونهمقاوم به کم آبی 
احمـدي و  ( منـاطق نمایـد   ایـن  دریـم  دتواند کمک شایانی به توسـعه کشـت    میتبخیر از سطح خاك 

هایی مثل هرمزگان، یزد و اصفهان الزم بـه ذکـر    در خصوص مقدار آب سبز در استان .)2014، همکاران
ند، لذا سـهم آب سـبز در تولیـد پنبـه در ایـن      ک است که در دوره رشد پنبه، بارش موثري دریافت نمی

  مناطق صفر است.
بـه خـود   مکعـب بـر تـن    متر 5/3520 مقـدار  بـا  پنبهدر تولید را دپاي آب آب آبی بیشترین سهم ر

درصـد   3/94 و6/94، 7/94ترتیـب بـا    بـه  خراسان جنوبی و هرمزگان ،یزدهاي  استان هد.د اختصاص می
داراي ا هـ  از آنجـائی کـه ایـن اسـتان     دارا هستند.بی را نسبت به مجموع ردپاي آب بیشترین سهم آب آ
 بـاال و در نتیجـه نیـاز آبـی     بـاال کمترین سهم ردپاي سبز، تبخیـر   باشک هستند، خ اقلیم خشک و نیمه

کمترین سهم ردپـاي آب   5/78و  1/57با حدود  گلستان و مازندرانهاي  در مقابل استان .مواجه هستند
 1/404فاریـاب در ایـران    پنبـه را دارند. ردپاي آب خاکستري در تولید (بیشترین سهم ردپاي سبز) آبی 

 9/16و  4/17، 2/19ترتیـب   بـه  مازنـدران و  سـمنان ، فـارس هـاي   باشد که اسـتان  متر مکعب بر تن می
ا بیشـترین مصـرف کـود را در بـین سـایرین      هـ  این استان ن سهم ردپاي آب خاکستري را دارند.بیشتری
 باشـند.  مـی را دارا  کمتـرین سـهم ردپـاي آب خاکسـتري     و یزد جنوبیخراسان البرز، هاي  استان دارند.

خاك ایی مانند ه استفاده از روشلذا کیلوگرم در هکتار است.  100ا ه متوسط مصرف کود در این استان
، آب و خـاك  شیآزما، مزرعه تیریمد، مناسبو نشاء از بذر  استفادهی، تناوب زراع تیرعا، حیصح يورز

 ایـ کـود آب نگهـدار و   از  اسـتفاده ی، طـ یمح سـت یز ياز کودهـا  استفاده، از کارشناسان مجرب استفاده
بـا   ینباشـد جـذب مـواد غـذائ     می(رطوبت خاك اگر در حد اپتـ  ياریآب تیریمدو  دهیکامال پوس یوانیح

 ارتقـاء  جهـت  هایی تر سیاستمو از همه مهتر م آوري کلرووفیل ، استفاده از فن)مشکل مواجه خواهد شد
 آنهـا  تغییـر نگـرش   و مـدت  بلنـد  در شـیمیایی  هاي نهاده از استفاده آثار سوء به نسبت کشاورزان آگاهی

نـه تنهـا سـبب کـاهش ردپـاي آب خاکسـتري       ، )2019فر و تهرانی،  ؛ شهابی2018یزدانی و همکاران، (
  دهد. شود، بلکه آلودگی آب و خاك ناشی از آن را کاهش می می
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فاریاب در ایران پنبه هاي تولید کننده در استاني تولیداطالعات محصول  - 1جدول   

استان
کد  
متوسط تولید  

 
(تن)

  

سهم ملی
 

(درصد)
  

مصرف کود
   

(کیلوگرم
 

در هکتار
(  

عملکرد(تن)
  

آب سبز
  

 
(متر مکعب بر تن)

  

آب آبی
  

 
(متر مکعب بر تن)

  

آب خاکستري
(متر مکعب بر تن)   

  

ردپاي کل
  

(متر مکعب بر تن)
  

ش ردپا
ارز

  
(دالر بر مترمکعب)

  

  47/0  8/2931  9/187  3/2518  5/225  3/2  100  4/3  5/7485  1  اردبیل
  32/0  5/3313  7/442  8/3870  0/0  7/2  225  8/3  9/8300  2  اصفهان
  62/0  2235  5/113  9/2103  2/18  8/1  100  5/0  8/1030  3  البرز
  39/0  9/3590  7/346  2/3214  0/30  9/2  200  4/1  3/3000  4  تهران

خراسان 
  24/0  0/5716  1/289  8/5389  0/37  2/2  125  11  2/23819  5  جنوبی

خراسان 
  32/0  3/4334  5/237  0/4059  7/37  2/2  100  9/37  3/82294  6  رضوي

خراسان 
  40/0  6/3455  5/196  6/3168  6/94  3/2  90  5/6  1/14031  7  شمالی

  35/0  8/3999  7/696  1/3293  0/10  4/2  325  5/4  5/9767  8  سمنان
  33/0  4/4197  7/807  8/3381  0/8  8/2  450  4/15  4/33492  9  فارس
  41/0  6/3399  7/545  1/2790  8/63  2/2  300  3/0  1/687  10  قزوین

  29/0  4/4749  1/539  3/4139  1/71  2/2  225  9/2  4/6326  11  قم
  27/0  5/5101  4/493  0/4559  1/49  1/2  200  6/1  7/3457  12  کرمان
  48/0  0/2880  0/413  4/2260  7/206  9/1  150  9/8  8/19271  13  گلستان
  52/0  3/2668  9/449  1/1523  3/695  8/1  150  2/0  5/505  15  مازندران
  35/0  3/3998  7/532  0/3409  7/56  3/2  250  1/1  2443  16  مرکزي
  25/0  4/5642  3/305  2/5337  0/0  4/2  5/137  4/0  5/813  17  هرمزگان

  27/0  2/5108  1/273  81/4835  0/0  3/2  100  3/0  5/676  18  یزد
  37/0  0/4019  1/404  5/3520  3/94  2/2  9/189  9/5  6/12782  -  میانگین
  62/0  0/5716  7/807  8/5389  3/695  9/2  0/450  9/37  3/82294  -  حداکثر
  24/0  5/2235  5/113  1/1523  0  8/1  0/90  2/0  5/505  -  حداقل

  
تغییرات زمانی و مکانی ردپاي اکولوژیکی آب و ارزش اقتصادي در محصول پنبه فاریـاب در  

جهت بررسی تغییرات زمانی ردپـاي اکولـوژیکی و ارزش اقتصـادي آب در پنبـه، میـزان ردپـا و       : ایران
، رونـد تغییـرات   3ها برآورد گردید. شکل  صورت میانگین در تمام استان ارزش اقتصادي در کل کشور به

ت دهد. ارزش اقتصادي آب تحـت تـاثیر قیمـ    زمانی ارزش اقتصادي و ردپاي اکولوژیکی آب را نشان می
محصول، عملکرد و میزان ردپاست. هر قدر ردپا کمتر و عملکرد و قیمت محصول باالتر، ارزش اقتصادي 
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داري در شـیب خـط و تفـاوت چنـدانی بـین       آب بیشتر است. طبق شیب روند در دو مولفه، روند معنـی 
ردپـاي آب  صورت مثبت و افزایشی است. افـزایش   ود. اگر چه شیب هر دو خط بهش ا مشاهده نمیه سال

طور مستقیم به عملکـرد، مـدیریت زمـین و غیرمسـتقیم عوامـل اقلیمـی بسـتگی دارد (بذرافشـان و          به
  ).2020همکاران، 

  

  
  کننده پنبه فاریاب در ایران هاي تولید سهم اجزاي ردپاي اکولوژیکی آب در استان -2شکل 

  

  
  

  در محصول پنبه فاریاب در ایرانتغییرات زمانی ارزش اقتصادي آب و ردپاي اکولوژیکی آب  - 3شکل
  

تغییـرات   که دامنـه  )،2دهد (جدول  استان ایران نشان می 17تغییرات ارزش اقتصادي آب پنبه در 
مکعب در دالر است که عموم مناطق کشور در محدوده تغییرات متر 6/0تا  2/0ش اقتصادي آب بین ارز
مکعب بـر تـن) و   متر 4019آب پنبه در ایران ( دپايقرار دارند و متوسط ردر مترمکعب دالر  4/0تا  3/0
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) و کمترین ارزش اقتصادي استان خراسـان  دالر در مترمکعب 6/0باالترین ارزش اقتصادي استان البرز (
ترین دلیل ارزش باالي اقتصادي عملکرد بـاال   مهم باشند. مکعب) میدالر در متر 2/0جنوبی و هرمزگان (

و برعکس ردپاي باال و عملکرد پائین در هرمزگان و خراسـان جنـوبی    و ردپاي آب پائین در استان البرز
  است.

کشـور هنـد داراي بـاالترین ردپـاي آب     در بررسی ردپـا و ارزش اقتصـادي آب در محصـول پنبـه،     
مترمکعب در دالر) و کشور چین و یونـان   07/0متر مکعب بر تن) و کمترین ارزش اقتصادي ( 19678(

مکعب بـر تـن) و بـاالترین ارزش    متر 3652مترمکعب بر تن) و ( 3379رتیب (ت داراي کمترین ردپاي به
باشند. جالب اینکه ایران در بین کشورهاي تولیـد کننـده    مترمکعب بر تن) می 38/0و  41/0اقتصادي (

درصـد   90اصلی پنبه در دنیا، داراي رتبه سوم از نظر ردپـا و ارزش اقتصـادي اسـت و سـاالنه بـیش از      
   ).2019قنبري شیرسوار، ( کند از کشورهاي چین، ترکیه و هند وارد می مصرف داخل را
 1397درصد پنبه مورد نیاز کشور وارداتی است. میـزان واردات انـواع پنبـه در سـال      55هم اکنون 

ر بوده است. ترکیه بزرگتـرین شـریک تجـاري    المیلیون د 79هزار تن و ارزبري آن در حدود  70برابر با 
درصد از مقـدار وزنـی واردات ایـن محصـول      39واردات محصول پنبه بوده است؛ به طوري که ایران در 
 ،8/10تاجیکستان با  ،8/11هزار تن از این کشور وارد شده است. کشورهاي ازبکستان با  3/27معادل با 
درکنندگان عمده صا ءهزار تن جز 5/3کشورها با  و سایر ،6/4ترکمنستان با  ،7/4چین با  ،4/7امارات با 

 ).2019(قنبري شیرسوار،  1اند بوده این محصول به ایران
بررسـی  : فاریاب در مقیاس ملی و اسـتانی  پنبهحصول مم آب مجازي و تجارت آب مجازي در حج

 مکعـب متر ونیـ لیم 31/305در ایـران  کل حجم آب مجـازي پنبـه   که  دهد حجم آب مجازي نشان می
ترتیـب بـا مجمـوع     بـه  فـارس و خراسـان جنـوبی   ، رضـوي  خراسـان هایی نظیر  استان .)2(جدول  است
 رد پـاي اکولوژیـک  ها داراي بیشترین  نسبت به سایر استان، مترمکعب ونیلیم 38/45، 80/46، 77/118

استان میزان ردپاي آب آبی از دالیل دیگر باال بـودن   سهالبته در این  آب در پنبه فاریاب ایران هستند. 
تولیـد  خاکسـتري در  مجـازي  آب حجـم  متوسط سـاالنه   فاریاب است. پنبهمجموع ردپاي آب در تولید 

ود و سـبب  شـ  ب ساالنه صرف رقیق سازي کودها میآاین  .استمترمکعب میلیون  64/84 ایران در پنبه
اسـتفاده از کودهـاي زیسـتی و مـایع سـبب کـاهش ردپـاي آب        گـردد. لـزوم    آلودگی آب و خاك مـی 

  ردد.گ خاکستري و کاهش الودگی منابع می
حجـم ناشـی از آن بـالغ بـر     سـاالنه  درصد اسـت کـه    6/87فاریاب در ایران،  پنبهآب آبی در  حجم

هاي خشـک و   در استان پنبهدرصد سطح زیر کشت  6/87 .)3(جدول  استمکعب  مترمیلیون  85/818
نیاز آبـی بـاالي گیـاه مواجـه هسـتند. از      و نیمه خشک است که با میزان بارش مؤثر کم، تبخیر و تعرق 
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دلیل شیوه نامناسب آبیاري نیز سـبب افـزایش سـهم ردپـاي آب      ها تلفات آبیاري به طرفی در این استان
هـاي آبیـاري    آبیـاري، اسـتفاده ار روش  ي  که عدم مدیریت و نامناسب در نحـوه  طوري هآبی شده است، ب

(غرقابی) سبب افزایش ردپاي آب گردیده است که لزوم کنترل تلفات آبیاري، افزایش راندمان به  سنتی
وري آب عملکـرد   هـا جهـت افـزایش بهـره     هاي نوین و تاریخ مناسب آبیاري در ایـن اسـتان   کمک روش

   .رسد ضروري به نظر می
هاي خراسان رضوي، فارس، خراسان جنوبی،  فاریاب مربوط به استان پنبهبیشترین سطح زیر کشت 

هـاي خراسـان    بوط بـه اسـتان  باالترین حجم آب مصرفی مر هک است در حالی گلستان و خراسان شمالی
هاي سـطحی و تـنش آبـی     باشد که با توجه به محدود بودن آب میهرمزگان، یزد، کرمان و قم ، جنوبی

بیشـترین عملکـرد و    شـود. از طرفـی   میزمینی تأمین  زیر هاي آب آبی از آب کل ها تقریباً موجود در آن
وري در اراضـی فاریـاب    دارنـد. افـزایش بهـره    اصـفهان و  فـارس ، تهـران هاي  استان رامحصول وري  بهره
  ه مؤثر از بارش در منطقه باشد.دتواند راه حل مناسبی براي حفظ منابع آبی تجدید پذیر و استفا می

  

  1397تا  1384طی دوره  فاریاب در ایران پنبهکننده  هاي تولید متوسط حجم آب مجازي در استان - 2 جدول
 استان

  کل  خاکستري  آبی  سبز سهم ملی (درصد) حجم آب مجازي در پنبه فاریاب (میلیون مترمکعب)
  40/2  32/7  41/1 85/18  69/1 لیاردب

  91/3  94/11  68/3  13/32  0/0 اصفهان
  25/0  77/0  12/0  17/2  02/0 البرز
  18/1  59/3  04/1  64/9  08/0 تهران

  86/14  38/45  89/6  38/128  88/0 یجنوب خراسان
  90/38  77/118  55/19  04/334  74/2 يرضو خراسان
  30/5  19/16  76/2  40/44  41/1 یشمال خراسان

  27/4  03/13  81/6  17/32  10/0 سمنان
  33/15  80/46  05/27  26/113  07/0 فارس

  26/0  78/0  37/0  92/1  04/0 نیقزو
  28/3  02/10  41/3  19/26  47/0 قم

  92/1  86/5  71/1  76/15  12/0 کرمان
  10/6  61/18  96/7  56/43  32/4 گلستان
  15/0  45/0  23/0  77/0  35/0 مازندران

  02/1  12/3  25/1  99/7  13/0 يمرکز
  50/0  53/1  25/0  34/4  0/0 هرمزگان

 38/0 15/1 18/0 27/3 0/0 زدی
  100 31/305 64/84 85/818 43/12 کل

  90/38  77/118  05/27  04/334  32/4 حداکثر
  15/0  45/0  12/0  77/0  0/0 حداقل
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جهت بررسی بیالن آب مجازي، میزان کل آب مجازي صـرف  : بیالن آب مجازي محصول پنبه در ایران
در هر سـال میـزان سـرانه مصـرف      در ادامه، .هر سال برآورد گردیددر ایران به ازاي  پنبهشده در تولید 

در ردپاي آب همـان سـال گردیـد.     ضربصورت جداگانه محاسبه و  ههر سال ب توسط کل جمعیتپنبه 
چنانچـه حاصـل   . آمددست  هبدر یک کشور بیالن آب مجازي، از اختالف صادرات با واردات آب مجازي 

. اسـت وارد کننـده آب مجـازي    کننده آب مجازي و چنانچه منفی شد،صادر آن کشورمثبت شد، یعنی 
کسـري  جمعیـت در هـر سـال و میـزان     سرانه مصـرف  ، روند تغییرات زمانی بیالن آب مجازي ،4شکل 

هاي مورد بررسی، بـا توجـه بـه     دهد. طی سال نمایش میرا مجازي در مقیاس ملی  آب (معادل واردات)
یم، لذا وارد کننده آب مجازي ا مواجهکسري همه ساله با ، ودش که صرف تولید پنبه می روند آب مجازي

میلیـون   278شـود،   حجم آب مجازي که در ایران صرف تولید پنبه مـی  میزان .هستیم پنبه در محصول
 600و با توجه به سرانه مصرف پنبـه در ایـران بـه ازاء جمعیـت متوسـط کـل ایـران (       است متر مکعب 

از سـایر  کسري بوده که هزار تن پنبه)  5/50میلیون مترمکعب (معادل  322میلیون متر مکعب) ساالنه 
میلیـون دالر   70 حـدود  1ارزبري ،شود. این مقدار کسري صورت آب مجازي به کشور وارد می هکشورها ب

  در سال است.
  

 
  تغییرات بیالن آب مجازي محصول پنبه در ایران -4شکل

  گیري نتیجه
. پـردازد  آن مـی و بیالن آب مجازي ارزش اقتصادي پنبه، ورد ردپاي آب مصرفی مطالعه حاضر به برآ

مترمکعب در هر تـن بـا ارزش    4019مطالعه حاضر نشان داد، میزان متوسط ردپاي تولید پنبه در ایران 
دالر در هر مترمکعب است که باالترین ردپا و حجـم آب مجـازي ناشـی از تولیـد پنبـه،       37/0اقتصادي 
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درصد تولید (خراسان رضـوي و جنـوبی و فـارس) در سـطح کشـور       50هاي با بیش از  مربوط به استان
تنهـایی   نژادي در این سه استان بـه  زراعی، استفاده از ارقام مقاوم به تنش آبی و به است. مدیریت آب، به

  تواند تغییر چشمگیري در توسعه کشت داشته باشد. می
کـه دو اسـتان مازنـدارن و     ان داد،هاي تولید کننده پنبه نش مقایسه ردپا و ارزش آب در تمام استان

توانند با توسعه کشت دیم، حجم آب مجازي در بخش  گلستان به واسطه باال بودن سهم ردپاي سبز، می
محصـوالت اسـتراتژیکی   تحت تاثیر قیمت آن و کشور کشت پنبه در  سطحپنبه فاریاب را کاهش دهند. 

شود که قیمـت تضـمینی آن تصـمیم     سوب میمحیران ترین رقیب پنبه در ا . گندم مهمبوده است گندم
لـذا افـزایش   . دهـد  هاي زمانی کوتاه و بلندمدت را تحت تاثیر قـرار مـی   زارعین براي کشت پنبه در افق

کاران در ایران و احیـاي   تواند سبب ترغیب پنبه قیمت پنبه و از همه مهمتر قیمت تضمینی براي آن می
  صنعت نساجی در ایران خواهد شد. 

ترین مسئله این است که بیشتر کشورهاي دنیا چه فقیر و چه غنی از تولید پنبه در کشور خود  مهم
ردپـاي   ازبکستانمشخص شد با توجه به اینکه تولید پنبه در  طبق نتایج بدست آمده،کنند.  حمایت می
ران در بـه ایـ   پنبـه  صـادرات حـال در عرصـه    ، با ایندرصد آب سبز) 2درصد آب آبی و  98( باالیی دارد
که حمایت دولتی در ایران صورت نگیرد باعث  درصورتیاست. لذا هفتم در دنیا داراي رتبه و  جایگاه اول

شود. از دست رفتن جایگاه این محصول در کشـور باعـث شـده تـا      عدم رقابت تولید داخل با واردات می
این محصول نسبت بـه متوسـط   ر بودن هزینه تولید التبا .ایران به یک کشور واردکننده پنبه تبدیل شود

جهانی و کشورهاي همسایه از یک طرف و کاهش نسبت قیمتی این محصول نسـبت بـه گنـدم، باعـث     
کمتر شدن سود خالص این محصول شده و در نهایت انگیزه کشاورزان براي قرار دادن این محصـول در  

ها،  ناشی از تحریم کالتو مشهاي ارزي  الگوي کشت از دست رفته است. بنابراین، با توجه به محدودیت
، توسعه تحقیقات جهـت کـاهش مصـرف آب و افـزایش عملکـرد در واحـد سـطح        والشود ا پیشنهاد می

تـا بـدین    صورت بگیرد و از طرف دیگر، انگیزه اقتصادي کشاورزي و سودآوري این محصول تقویت شده
  طریق کشت پنبه از دیدگاه آب مجازي نیز مقرون به صرف گردد.

اطالعـات   تجـارت آب مجـازي   از ردپـاي آب، ارزش اقتصـادي آن و   توان گفت، آگاهی یت میدر نها
و نهایـت   نمایـد  در منـاطق مسـتعد ارائـه مـی     محصوالت کشـاورزي  بندي کشت مفیدي را براي اولویت

شود که دیدگاه حاضر جهت تخصیص منابع آب کشاورزي و سیاستگذاري توقف و یا توسعه  پیشنهاد می
 .گرددکشت در مقیاس استانی و ملی وارد 
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Abstract1 
Background and Objectives :The world will face a more severe water crisis if the 
population continues to increase and consequently the demand for water 
consumption increases due to the stability of water resources. Virtual water was 
defined to examine the displacement of water resources due to the increasing 
integration of the global economy in this framework. The concept of virtual water, 
related to the management and development of water resources, is a clear picture of 
the need for water to provide food for the world's population. Areas with water 
shortages can solve a large part of the problems of water shortage in the country by 
importing products that have a high amount of virtual water and exporting products 
that have a low amount of virtual water. Therefore, the present study has dealt with 
the spatial and temporal variations of water footprint components in Faryab cotton 
crop, estimating the economic value of water and the balance of virtual water on a 
national and regional scale. The goals of this study are spatial and temporal 
distribution of water footprint components have been estimated in irrigated cotton 
production. The economic value of water footprint has been calculated. 
Materials and Methods :The magnitudes of water footprint components in the 
production of cotton are estimated as average values over the period of 2005-2017 
using the calculation framework proposed by Hoekstra and Chapagain. 
CROPWAT and the FAO Penman-Monteith equation were used as the standard 
method to estimate the water requirement of cotton. The economic value of water 
footprint calculated by Grenbes and Hoekstra. 
Results: The results showed that the average ecological footprint of water in the 
mentioned product is 4019 m3/ton, which is the share of green, blue and gray water 
footprint is 2.3%, 87.6% and 10.1, respectively. Khorasan Jonoubi province (5716 
m3/ton) and Alborz province (2235.5 m3/ton) have the highest and lowest water 
footprints in Iran, respectively. The highest share of green water footprint is related 
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to Mazandaran, Ardebil and Golestan provinces while the highest share of blue 
water footprint is related to Khorasan Jonoubi, Hormozgan and Yazd provinces. 
The average economic value of water footprint in Iran is 0.37 USD/m3, which is 
the highest (0.62 USD/m3) and the lowest (0.24 USD/m3) in Alborz and Khorasan 
Jonoubi, respectively. Meanwhile, in terms of the economic value of the footprint, 
Iran is the third largest producer of cotton (after China and Greece). Finally, the 
results of this study showed that the volume of virtual water used in cotton 
production in Iran is 278 MCM and considering the per capita consumption of 
cotton in Iran (600MCM), the average annual 322 MCM (50.5 thousand ton 
Cotton) is imported from other countries in the form of virtual water with a value 
of $ 70 million per year.  
Conclusion: Finally, the results of this study showed that due to water and soil 
limitations in Iran, ecological footprint index, virtual water volume and awareness 
of virtual water trade provide useful information for prioritizing tomato cultivation 
in susceptible areas. Therefore, it is suggested that this concept be used for the 
allocation of agricultural water resources and policy to stop or develop cultivation 
at the provincial and national scale. 
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